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  .١٥/١٠لساعة افتتحت اجللسة يف ا  
  )PBC/3/OC/15 (إقرار جدول األعمال

  .مت إقرار جدول األعمال  - ١
  انتخاب أعضاء املكتب

أشــار إىل أن الــسيد مــايور، رئــيس تــشكيلة : الــرئيس  - ٢
فربايـر،  / شـباط ٩سرياليون، أبلـغ أعـضاء جلنـة بنـاء الـسالم يف            

بعد مشاورات مع املمثل الدائم لـسرياليون، بنيتـه التخلـي عـن             
  .٢٠٠٩فرباير / شباط٢٥صبه اعتبارا من من
ــاكين    - ٣ ــسيد مـ ــاف أن الـ ــدا  ،وأضـ ــدائم لكنـ ــل الـ  ، املمثـ

ــرب ــاريخ  ،أعـ ــالة بتـ ــباط١٨ يف رسـ ــر / شـ ــن ٢٠٠٩فربايـ ، عـ
 .اهتمامه بأن يصبح الرئيس اجلديد لتشكيلة سرياليون

 )كنـــدا ( الـــسيد مـــاكين أن ترشـــيحيفهـــموذكـــر أنـــه   - ٤
  .بتأييد أعضاء اللجنةملنصب رئيس تشكيلة سرياليون حيظى 

ــرياليون      - ٥ ــشكيلة سـ ــسا لتـ ــاكين رئيـ ــسيد مـ انتخـــب الـ
  .بالتزكية

هنــأ الــسيد مــاكين علــى انتخابــه وأكــد لــه   : الــرئيس  - ٦
 أعرب باسـم أعـضاء جلنـة بنـاء الـسالم، عـن           كما  . تأييده التام 
ــالص  ــسابق   خـ ــرئيس الـ ــايور، الـ ــسيد مـ ــديره للـ ــشكيلة  تقـ لتـ
 لـدعم بنـاء الـسالم    ةدؤوبـ بذلـه مـن جهـود      على ما سرياليون،

 وأضاف أن السيد مايور يتمتـع بـاالحترام بفـضل           سرياليون يف
التزامــه بالنــهوض بالــشراكات وعملــه يف جمــال الــدعوة لــصاحل 

ن اللجنـة ستواصـل بالتأكيـد االعتمـاد علـى           إوقـال   . سرياليون
  .ما لديه من رؤى وخربة

ن لتعــاوإىل اقــال إنــه يتطلــع ): هولنــدا (الــسيد مــايور  - ٧
بشكل وثيق مع جلنة بناء السالم وهـى تـدخل مرحلـة جديـدة           

ــيف ــود  .  مــع ســرياليون ها تعامل ــه ي ــضا وأضــاف أن ــئ أي أن يهن
 وأن  ، لتشكيلة سرياليون  ا جديد االسيد ماكين على تعيينه رئيس    

ــه دعمــا       ــدموا ل ــذين ق ــشركاء ال ــع ال يعــرب عــن تقــديره جلمي
تــــشكيلة  وأعــــضاء ؛ حكومــــة ســــرياليونال ســــيما و؛ســــخيا

 ومكتــب األمــم املتحــدة املتكامــل لبنــاء الــسالم يف   ؛رياليونســ
 والقـــائم بأعمـــال املمثـــل التنفيـــذي لألمـــني العـــام  ؛ســـرياليون
 ومكتـب   يف امليـدان؛   وممثلي املاحنني واجملتمع املدين      ؛لسرياليون

  .دعم بناء السالم
مجيعـا  حقون  تواستطرد قائال إن املذكورين أعـاله يـس         - ٨

اليت حتققت يف سرياليون،    الباهرة   النتائج   التقدير إلسهامهم يف  
 وإمتـام   ؛ وإصـالح قطـاع األمـن      ؛ومن بينها استعادة االسـتقرار    

 وعمليـــة والتـــسريح وإعـــادة اإلدمـــاج؛عمليـــة نـــزع الـــسالح 
العدالة االنتقالية واملصاحلة مـن خـالل جلنـة احلقيقـة واملـصاحلة             

  الـــيت والنجاحـــات االنتخابيـــة؛واحملكمـــة اخلاصـــة لـــسرياليون
 ، فوق كل شـيء    ،واستدرك قائال إن املنجزات ترجع    . حتققت

 علـى مـا ميكـن حتقيقـه         هـي دليـل   إىل شعب سرياليون وقادتـه،      
  .م الوطين الالزم والدعم الثابت من اجملتمع الدويلعزبتوافر ال

وتـابع قــائال إن األمـم املتحــدة كانـت شــريكا موثوقــا      - ٩
تكــرة حلــاالت  لــسرياليون، الــيت أصــبحت خمتــربا للحلــول املب    

فتعامــل اللجنــة مــع . الــرتاع ولبنــاء الــسالم بعــد انتــهاء الــرتاع 
هلـذا االبتكـار، وميكـن تعريـف مـسامهتها           سرياليون مثال آخـر   

على أفضل وجـه مبـا أجنزتـه مـن توجيـه االنتبـاه إىل سـرياليون،              
ودعم االنتخابات الوطنية، والتـشجيع     وتوسيع قاعدة املاحنني،    

، ســرياليون ز لألمــم املتحــدة يف  علــى وجــود متكامــل ومعــز   
ــاء       ــاون لبن ــسالم، وإعــداد إطــار التع ــاء ال ــات بن ــد أولوي وحتدي
السالم يف سرياليون، وهذا ما أدى بـدوره إىل إصـدار برنـامج             

الرؤيــة املــشتركة ملنظومــة إىل بلــورة الــرئيس كورومــا للتغــيري و
  .األمم املتحدة لسرياليون

احـدة مـن أول     واستطرد يقول إن سـرياليون كانـت و         - ١٠
وقــد اســتطاع  بلــدين علــى جــدول أعمــال جلنــة بنــاء الــسالم، 

أعــضاء تــشكيلة ســرياليون اإلســهام يف تطــوير أســاليب عمــل   
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ــشمل ترشــيد اجتماعاهتــا    ــدابري ت ــة مــن خــالل ت  وعقــد ؛اللجن
أصــحاب املــصلحة، وتنظــيم  بــني مــشاورات رفيعــة املــستوى  

صــم زيــارات إىل عواإجــراء  و؛تفــاعالت مــع القطــاع اخلــاص 
ــدويل     ــة وإىل مقــر صــندوق النقــد ال ــدول األعــضاء يف اللجن ال

  .مع جملس األمنوثيقة  وتنظيم تفاعالت ؛والبنك الدويل
ومــضى يقــول إن املرحلــة اجلديــدة مــن تعامــل اللجنــة   - ١١

مكثفة بدرجـة أقـل    مع سرياليون يتوقع أن تكون، إىل حد ما،         
هـام، مثـل   إال أهنا ستكون أكثر تركيزا على عدد حمدود مـن امل    

 وتـدابري مكافحـة االجتـار       ؛حشد املوارد والتنسيق بـني املـاحنني      
ــستوى     ــى مـــ ــة علـــ ــة املنظمـــ ــدرات واجلرميـــ ــة باملخـــ املنطقـــ

ــة؛ دون ــة   اإلقليميــــ ــسات الوطنيــــ ــز املؤســــ ــود تعزيــــ  وجهــــ
  .للفساد والتصدي

 عمليـة بنـاء    بشأن كثرية للتفاؤل  اوقال إن هناك أسباب     - ١٢
غـري  .  ما حتقق مـن تقـدم طيـب        السالم يف سرياليون بالنظر إىل    

أن املكاســب األمنيــة والــسياسية جيــب أن تقابلــها حتــسينات      
ت تفتقـر   مـا زالـ   فسرياليون  . معيشية ملموسة لشعب سرياليون   

ــذاء املالئمــني      ــأوى والغ ــل امل ــية، مث ــضروريات األساس  ،إىل ال
ــة    ــيم بتكلف ــى التعل ــة واحلــصول عل أو باجملــان، والطــرق  معقول

وأضـاف  .  الصحية، والكهرباء ومياه الـشرب     املعبدة، والرعاية 
ىل مــشاريع إنعــاش اقتــصادي ضــخمة  إأن احلاجــة تــدعو اآلن 

تركـــز علـــى العمالـــة والبنيـــة األساســـية، وأن دور جلنـــة بنـــاء  
السالم يف حاجة إىل إعـادة تـشكيله يف ضـوء هـذه التحـديات               

  . االقتصادية- اليت تعترض التنمية االجتماعية
ــاكين   - ١٣ ــسيد مـ ــداك (الـ ــويل   ): نـ ــشرف بتـ ــه يتـ ــال إنـ قـ

 يف هـذه املرحلـة      ال سـيما  ، و تشكيلة سرياليون مسؤولية رئاسة   
 وأعـرب عـن امتنانـه لـدعم      ،املهمة من تطور جلنة بنـاء الـسالم       

قـام   وأشاد بالـسيد مـايور علـى مـا        . حكومة سرياليون لرئاسته  
بــه مــن عمــل ممتــاز يف فتــرة رئاســته، والــيت قــدمت التــشكيلة    

  .مهمة لسرياليونخالهلا مساعدة 

وأضاف أن سرياليون حققت بالفعـل تقـدما هـائال يف             - ١٤
فقد وضـع إطـار لألمـن الـوطين يـبني أدوار            : السنوات األخرية 

ــبس  ؛ومــسؤوليات أجهــزة األمــن  ــداخل والل ــة الت  ؛ ومتــت إزال
ــن     ــفرت عـ ــة أسـ ــرة وعادلـ ــات حـ ــالوأجريـــت انتخابـ  االنتقـ

 ؛وى احمللـي  املـست علـى   السلمي للسلطة على مـستوى الدولـة و       
وكــان النمــو االقتــصادي لــسرياليون يــسري يف اجتــاه تــصاعدي  
قبل اندالع األزمة االقتصادية العاملية الراهنـة، ممـا سـاعد علـى             

ــد     ــواطين البل ــرص العمــل والرخــاء مل ــوفري ف ــدا  . ت ــال إن كن وق
ترحب بتحول سرياليون املـستمر مـن حالـة الـرتاع إىل الـسالم       

 اإجنـاز هـذا التحـول باعتبارهـ       والرخاء، ويـسرها أن تـسهم يف        
  .من كبار املؤيدين للمحكمة اخلاصة

:  مـا زالـت قائمـة      اواستدرك قائال إن حتـديات جـسام        - ١٥
أن املــزيج  كمــا حتقيقهــا صــعبا، ال يــزالفالــشفافية يف اإلدارة 

جتــار المــن ارتفــاع معــدالت البطالــة بــني الــشباب وتزايــد ا      
 وذكـر   .جـه خـاص   باملخدرات يف غـرب أفريقيـا يـثري القلـق بو          

ُعرضـــة ملنـــابع عـــدم االســـتقرار الـــيت زالـــت  أن ســـرياليون مـــا
ومـن احملتمـل أيـضا أن تعـوق         . برحت املنطقة تعاين ويالهتـا     ما

ــم       ــدمي دعمهـ ــى تقـ ــاحنني علـ ــدرة املـ ــة قـ ــة العامليـ ــة املاليـ األزمـ
  .التقليدي

  جهـود بنـاء الـسالم     ستسري ن االستراتيجية اليت  إوقال    - ١٦
.  بــشكل جيــد، حلــسن احلــظوضــعت، مــستقبالعلــى هــديها 

وباإلضــافة إىل إطــار التعــاون لبنــاء الــسالم يف ســرياليون، فقــد  
لـرئيس مـسارا واضـحا حنـو        الذي أصدره ا   برنامج التغيري حدد  

ــصادي  ــو االقتـ ــالح اإلدارة والنمـ ــة  . إصـ ــإن الرؤيـ ــل، فـ وباملثـ
غــري أنــه . بتكاريــا وشــامال لبنــاء الــسالمااملــشتركة متثــل هنجــا 

الضروري إحراز تقدم بشأن األولويـات الرئيـسية         سيكون من 
تـسري   يف جماالت الطاقة والزراعة واخلدمات االجتماعية، حـىت       

  .لسليمةاحنو التنمية سرياليون قدما 
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مالحظة أن سرياليون تدخل     نه من املهم  إوتابع يقول     - ١٧
برنـامج  وميثـل  .  التنميـة بعـد الـرتاع    مـن مراحـل   مرحلة جديدة   

 مـــن الفقـــر دســـتراتيجية احلـــالورقـــة الثانيـــة ال أســـاسلتغـــيري ا
، بينما ميثل مكتـب األمـم       )٢٠١٢-٢٠٠٩للفترة  (لسرياليون  

املتحدة املتكامل لبناء السالم يف سرياليون اجليل الرابع لوجـود          
ويف هذا السياق، جيب أن تنظر جلنـة     . األمم املتحدة يف امليدان   

ــدعم ســرياليون يف الــ      ــسبل ل ــضل ال ــسالم يف أف ــاء ال سنوات بن
، وأن توفـق بـني      وخالقـة وجيب أن تظل اللجنـة مرنـة        . القادمة

مـــع إظهـــار دورهـــا أيـــضا ، يدانيـــةاملجهودهـــا واالحتياجـــات 
  .ومستشار جدير بالثقةفعلي كشريك ذي قيمة، ومدافع 

 جتنــب ، فــوق كــل شــيء ،نــه جيــبإواســتطرد يقــول   - ١٨
ــق فحـــسب  ا ــا حتقـ ــاز إىل مـ ــشئت  . الرتكـ ــة أنـ ــة فاللجنـ نتيجـ

ظــل منــذ وقــت   أن اجملتمــع الــدويل  مفادهــا حبقيقــةفاالعتــرا
عــن الــدول اخلارجــة مــن حــاالت   طويــل جــدا حيــول انتباهــه  

أصـبح  أما اآلن، فقد    . نجاحالالرتاع عند ظهور أول عالمات      
  عمليـة الـرتاع إىل التنميـة لـيس      مرحلـة    االنتقال مـن    أن معروفا
راحـل   م كـل يلزم تقدمي الدعم الدويل يفبل  ة،سريع  أو ةتلقائي

  .هذه العملية
 فإن توليـه الرئاسـة هـو        ،ذلكيف ضوء   نه  إوتابع يقول     - ١٩

فباإلضـــافة إىل . آخـــر مثـــال علـــى التـــزام كنـــدا ببنـــاء الـــسالم
املــساعدة األخــرى املتعــددة األطــراف، أســهمت كنــدا مبقــدار 

مـن   وزادت مـؤخرا     ، مليون دوالر لـصندوق بنـاء الـسالم        ٢٠
ــة بتقــدمي     دعمهــا للبلــدان املدرجــة علــى جــدول أعمــال اللجن

 دوالر ملشاريع يف سـرياليون وبورونـدي        ٤٥٠ ٠٠٠ أكثر من 
ــا ــساو - وغيني ــال، يوجــه    . بي ــى ســبيل املث ويف ســرياليون، عل

املــــواطنني يف اشــــتراك  تنــــشيط دوالر ل١٥٠ ٠٠٠حــــوايل 
 اخلـدمات علـى     لعمليات صنع القرار مـن أجـل حتـسني إيـصا          

  .املقاطعاتمستوى 

نه يتطلع، يف دوره اجلديد كرئيس، إىل       إواختتم قائال     - ٢٠
العمل بشكل وثيق مع جلنة بناء السالم يف روح مـن الـشراكة             

  اهلـدف، فهـو يتوقـع   ولبلـوغ هـذا  . هتتدي مببدأ امللكية الوطنيـة  
 التأييد واإلرشاد واملشاركة النـشطة مـن أعـضاء          احلصول على 

  .اللجنة التنظيمية
ــ  - ٢١ هنــأ الــسيد مــاكين علــى  ): جامايكــا (سيد وولــفال

انتخابه ملنصب رئـيس تـشكيلة سـرياليون، وقـال إن بلـده ملـم            
بدور كندا ومسعتها منذ وقت طويـل كـشريك إمنـائي موثـوق             

شـعبا  ولذلك فهـو علـى ثقـة مـن أن سـرياليون             . للبلدان النامية 
كــثريا مــن تعزيــز مــشاركة كنــدا يف هــذه وحكومــة ستــستفيد 

  .القطريةالتشكيلة 
عـدم االحنيـاز يف     بلـدان   وأضاف متحدثا باسم حركة       - ٢٢

جلنة بناء الـسالم، أنـه يـود أيـضا اإلعـراب عـن تقـديره للـسيد                  
ــدة الــيت      ــسابق، علــى جهــوده القيمــة والرائ ــرئيس ال مــايور، ال
أســهمت كــثريا حنــو تعزيــز الــسالم وحتــسني ظــروف املعيــشة    

  .اليومية لشعب سرياليون
ــال   - ٢٣ ــه ب ــسالم ليــست   وأكــد أن ــاء ال ــة بن رغم مــن أن جلن

 - منظمة إمنائية، فإن عليها أن تتصدى للتحديات االجتماعيـة    
الـيت تواجههـا سـرياليون وغريهـا     العديـدة  االقتصادية واإلمنائيـة   

من التـشكيالت املخصـصة لبلـدان حمـددة، وذلـك ملنـع وقـوع               
  .هذه البلدان يف براثن الرتاع جمددا

أعــرب عــن خــالص امتنانــه ): اليابــان (الــسيد ســومي  - ٢٤
وقـال إن   . للسيد مـايور علـى عملـه املمتـاز أثنـاء فتـرة رئاسـته              

ــشأهتا        ــسالم يف طــور ن ــاء ال ــة بن ــت ضــرورية للجن ــه كان قيادت
األوىل، وإن سرياليون بال شـك اسـتفادت اسـتفادة كـبرية مـن          

وأضـاف أن اليابـان تقـدر بوجـه خـاص           . تكـل  جهوده اليت ال  
ملـلء وظيفـة املمثـل      الدؤوبـة    وجهـوده    تفانيه يف حشد املوارد،   

التنفيذي لألمني العام لسرياليون واألمهية اليت يعلقها على تـبين          
  .هنج يقوم على أساس الظروف امليدانية
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ورحــب بتعــيني الــسيد مــاكين معربــا عــن ثقتــه يف أن     - ٢٥
دوره اجلديـــد ســـيعود بـــالنفع علـــى عمـــل جلنـــة بنـــاء الـــسالم 

  .وكذلك على شعب سرياليون
أعــرب عــن ): اجلماعــة األوروبيــة (الــسيد كومرييــك  - ٢٦

امتنانه للسيد مايور ملسامهته الكـبرية يف عمليـة بنـاء الـسالم يف            
  . منصبه اجلديدهنأ السيد ماكين علىسرياليون و

ــال إن   - ٢٧ ــاي وقـ ــل تـــشكيلة   روالـــسيد مـ  شـــارك يف عمـ
، وقــد حتقــق ٢٠٠٦يونيــه /ســرياليون منــذ إنــشائها يف حزيــران

ويف السنوات اخلمـس األخـرية، كـان أداء         . ت قيادته الكثري حت 
ســـرياليون االقتـــصادي جيـــدا نـــسبيا، إذ جتـــاوز معـــدل النمـــو 

  .املائة يف ٧
 يعتمــد مــا زالواســتدرك قــائال إن اقتــصاد ســرياليون    - ٢٨

على املوارد اخلارجية وعلى الـصناعات األوليـة،        بشكل مفرط   
ىل اســـتمرار وأضـــاف أنـــه بـــالنظر إ. مثـــل التعـــدين والزراعـــة

املعدالت العالية للفقر والبطالة بني الشباب، فمن غـري املـرجح    
أن حتقـــق ســـرياليون األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة حبلـــول عـــام  

ــات    ٢٠١٥ ــصحة األم ووفي ــة ب ــداف املتعلق ، وخــصوصا األه
  .ياه والصرف الصحياملاألطفال، و

ــاء      - ٢٩ ــة بن ــذلك أن تواصــل جلن ــه مــن املهــم ل وأضــاف أن
واجملتمـع الـدويل األوسـع مـشاركتهما يف دعـم مكتـب       السالم  

األمــم املتحـــدة املتكامـــل لبنــاء الـــسالم يف ســـرياليون، ودعـــم   
وقـال إنـه بينمـا      . اجلهود األكثـر اتـساعا لبنـاء الـسالم يف البلـد           

تــسري ســرياليون خبطــوات واســعة حنــو تعزيــز الــسالم والتنميــة، 
 بيئـة حمليـة     أهنا حباجة لـدعم دويل مـستمر وميكـن توقعـه يف            إال

  . وعاملية صعبة
ــة      - ٣٠ ــية األوروبيـ ــتراتيجية املفوضـ ــول إن اسـ ــضى يقـ ومـ

ديـسمرب  /املشتركة لسرياليون مت التوقيع عليها يف كـانون األول        
ــهوض  ٢٤٠، وقـــضت بتخـــصيص  ٢٠٠٧ ــورو للنـ ــون يـ  مليـ

باإلدارة الرشيدة، وتقدمي الدعم املؤسسي وإعادة تأهيـل البنيـة          
  . مخس سنواتىلى مداألساسية يف ذلك البلد ع

واختــتم قــائال إن االحتــاد األورويب يؤيــد بقــوة أنــشطة   - ٣١
األمم املتحدة ملنـع الـرتاع، وأنـشطتها بعـد انتـهاء الـرتاع، ويف                

جلنة بناء السالم عنـصرا مهمـا مـن عناصـر     تشكل  هذا السياق   
  .اهليكل األمين القائم

ــاي    - ٣٢ ــسيد برامودوين ــد(ال أعــرب عــن خــالص  ): تايلن
كمـا هنـأ الـسيد     . قيادة قوية  ره ملا أظهره السيد مايور من     تقدي

مــاكين علــى توليــه هــذا الــدور اجلديــد احملفــوف بالتحــديات،   
وأعـــرب عـــن أملـــه يف أن جيـــد الـــسيد مـــاكين الـــدور ملـــهما  

  .ومستمرا
ــارك آن   - ٣٣ ــا  (كــوك - الــسيد ب ــة كوري ــأ ): مجهوري هن

ام بـصفته  السيد ماكين على منصبه اجلديد وأكد لـه تعاونـه التـ      
وأشاد أيضا بالسيد مـايور علـى       . نائب رئيس جلنة بناء السالم    

 أن يواصــل الــسيد مــايور جهــوده الرائعــة وقــال إنــه يتطلــع إىل
  .مسامهته يف عمل اللجنة

 قــال إن ممثــل ســرياليون طلــب املــشاركة يف  :الــرئيس  - ٣٤
  .مناقشة البند قيد النظر

اي بنــــاء علــــى دعــــوة الــــرئيس، أخــــذ الــــسيد تــــور   - ٣٥
  . طاولة اجتماعات اللجنةمكانا إىل) سرياليون(

ــ  - ٣٦ ــورايالـ ــرياليون (سيد تـ ــة  ): سـ ــادة خاصـ ــاد إشـ أشـ
بالسيد مـايور علـى جهـوده الـيت ال تفتـر لتوليـد الـدعم لتنفيـذ                  
ــدة     ــراكات جديـ ــشاء شـ ــرياليون، الـــذي تـــضمن إنـ ــاق سـ اتفـ

فقـد أبـدى الـسيد مـايور محاسـا يـثري            . وتوسيع قاعـدة املـاحنني    
ــاب  يف االضــــطالع مبــــسؤولياته كــــرئيس لتــــشكيلة    اإلعجــ

سرياليون، وذلك كما ظهر من زياراتـه املكثفـة حلـشد املـوارد             
وأضـاف أن سـجله مـن العمـل         . الالزمة بإحلاح لتنفيذ االتفاق   

الشاق وهنجه املبين على حتقيـق النتـائج يف عمـل التـشكيلة مهـا           
  .مبثابة منوذج جدير باحملاكاة
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لريحــب أيــضا  هــذه الفرصــة  وقــال إنــه يــود انتــهاز     - ٣٧
بالسيد ماكين يف منصبه اجلديد، بينما تدخل جلنة بناء الـسالم           

ــها   ــدة يف عمل ــة جدي ــضا مرحل ــدا ســجال  . أي وأضــاف أن لكن
ممتـــازا يف تقـــدمي دعـــم كـــبري لـــسرياليون مـــن خـــالل احملكمـــة 

مـع الـرئيس اجلديـد ليـساعده       الكامل  وتعهد بالتعاون   . اخلاصة
  .يلة الوفاء مبهمته النبىعل
ــوراي   وغــادر  - ٣٨ ــسيد ت ــة  )ســرياليون(ال ــه إىل طاول  مكان

  .اجتماعات اللجنة
أعـرب عـن تأييـده    ): بيـساو  - غينيـا (السيد كـابرال      - ٣٩

ــسيد مــاكين  وقــال إن تطوعــه لتــويل مــسؤولياته   . النتخــاب ال
اجلديدة مل يثبت فحسب التزامه الشخصي بقضية أفريقيا، بـل          

ــسالم واالســت    ــدا بال ــضا متــسك كن ــامليني،  أي ــسياسي الع قرار ال
ــاســيما الو وأثــىن أيــضا علــى الــسيد مــايور   .  يف غــرب أفريقي

  . به اجلميعيلرئاسته املمتازة اليت تعد مثاال حيتذ
ــا(الـــسيد أمييوفـــوري   - ٤٠ أعـــرب عـــن عميـــق ): نيجرييـ

تقـــديره للـــسيد مـــايور علـــى عملـــه البـــاهر كـــرئيس لتـــشكيلة 
ريا من عملـه الـشاق   سرياليون، وقال إن سرياليون استفادت كث  

  .واملستمر، ومن مشاوراته املوسعة، وتفانيه يف عمله امليداين
 حتـديات   ، مع ذلـك،   ت هناك ما زال وأضاف قائال إنه      - ٤١

ــده يرحــب بوجــه خــاص بانتخــاب    .كــثرية ــإن وف ــذلك، ف  ول
ــدا،  ،الــسيد مــاكين، الــذي يتمتــع بلــده   ــاز مــن  كن بــسجل ممت

بنـاء   ن األفريقيـة يف جلنـة     وذكـر أن البلـدا    . املشاركة يف أفريقيا  
بفــضل اجلهــود الــيت تبــذهلا اللجنــة يف  بالتفــاؤل الــسالم تــشعر 

. سرياليون ويف التشكيالت األخـرى املخصـصة لبلـدان حمـددة          
ويـة جديـدة لعمـل      كما أن بلـده مقتنـع بـأن كنـدا سـتعطي حي            

  .تشكيلة سرياليون
  .٠٠/١١رفعت اجللسة الساعة   

  


